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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 اتساع 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.
 

 
   أخرى

 إجباري ب.
 

 
   اختياري

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسية عدد الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىالتعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة  45ساعة = 3*15 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 ساعة 40 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 أهداف لتحقيق والتقييم و المراقبة العمل تخطيط جوانب على مركزا المشاريع إدارة في اإلدارية بالتقنيات المشاريع إدارة يعنى مقرر
 . المشروع

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 الى:يهدف هذا المقرر  
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 .المشروعبمفاهيم اساسية عن إدارة المشروع وعن دورة حياة  الطالب تزويد/ 1 
  /المشروع. بنماذج اختيار الطالب تعريف 
 .دارة وتقيم وجدولة وموازنة المشاريعا اساليب / دراسة3 
 .إدارة الصراعات في المشاريع وإدارة مخاطر المشروع اساليب / دراسة4

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

 1ع المفاهيم االساسية إلدارة المشاريعيعرف  1.1

 2ع الصراعات في المشاريع وطرق إدارةالمشروع  ونماذج اختيارحدد مختلف انواع المشاريع ي 1.2

  المهارات 2

يشرح كيفية ادارة المشرروع وكيفيرة تقيريم المشرروع  و كيفيرة جدولرة المشرروع وكيفيرة إنهرا   2.1

 المشروع

 1م

 2م يميز بين مهام المير الوظيفي ومدير المشروع. 2.2

  الكفا ات 3

 1ك بفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة األعمال.مع االخرين يتواصل  3.1

 2ك يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة األعمال 3.2

والقانونيرة التري تواجره مؤسسرات القطراع الخراا والعرام اإلدارية والمالية والسلوكية  يحلل المشكالت: 3.3

 باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

 3ك

 4ك يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مفاهيم اساسية عن إدارة المشروع وعن دورة حياة المشروع 1

 6 المشروع نماذج اختيار  2

 6 المشروع إدارة 3

 3 المشروع تقييم 4

 3 المشروع خطة 5

 6 المشروع جدولة 6

 3 المشروع موازنة 7

 3 المشاريع في الصراعات إدارة 8

 6 المشاريع في المخاطر إدارة 9

 3 المشروع على الرقابة 10

 3 المشروع إنهاء 11

 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
 المحاضرات التقليدية  يعرف المفاهيم االساسية إلدارة المشاريع

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

1.2 
يحررردد مختلرررف انرررواع المشررراريع ونمررراذج اختيرررار 

 المشروع وطرق إدارة الصراعات في المشاريع

 المحاضرات التقليدية 

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

…    

 المهارات 2.0

2.1 

يشررررررح كيفيرررررة ادارة المشرررررروع وكيفيرررررة تقيررررريم 

إنهرا  المشروع  و كيفية جدولة المشرروع وكيفيرة 

 المشروع

 المحاضرات التقليدية 

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

2.2 

 المحاضرات التقليدية  يميز بين مهام المير الوظيفي ومدير المشروع.

 التعليم االلكتروني    

 االختبارات التحريرية

 

 الكفا ات 3.0

فري مجرال بفاعليرة كتابيراً وشرفهياً مع االخرين يتواصل  3.1

 إدارة األعمال.

  منتديات المناقشة

التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

يسررتخدم شرربكة المعلومررات والتقنيررة الحديثررة فرري إدارة  3.2

 األعمال

  منتديات المناقشة

التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

والماليرررررة والسرررررلوكية اإلداريرررررة  يحلرررررل المشررررركالت: 3.3

والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاا والعام 

 باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

 األنشطة البحثية
التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

 األنشطة البحثية يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 3.4
التكليفات )الواجبات 

االلكترونية  واالوراق 

 الدراسية

 

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 7 االختبارالتحريري  االول  1

 20 11 االختبار التحريري الثاني 2

 10 13 الواجبات والتكليفات  3

 50 17-16 االختبار التحريري النهائي  4
 ل((ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
يتم من  ساعة مكتبية 12+ساعات ارشاد أكاديمي  8مقدار الوقت الذي يتواجد خالله عضو هيئة التدريس الذي يدرس هذا المقرر هو 

 خاللها 

 اعداد ملف لكل طالب (1)

 لوائح الجامعةشرح كافة  (2)

 عقد االجتماعات مع الطالب بشكل دوري (3)

 مساعدة الطالب في الحذف واالضافة للمقررات (4)

 توعية الطالب حول ادارة الوقت ؛ وكيفية احتساب النقاط  (5)

 حل مشاكل الطالب المتعثرين
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 والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
، إدارة المشاريع المعاصرة مرنهج متكامرل فري دراسرة إدارة المشراريع ، موسى خير الدين 

 م .20014: دار وائل للنشر و التوزيع ،  االردن عمان

 المساندةالمراجع 

،   العربية والطباعة  ،الطبعة للنشر اليازوري األردن: دار ،عمان، المشاريع إدارة ، يوسف أحمد دودين،

 م . ۲۰۱۲

 للنشر إثراء دار األردن:  عمان، المشاريع، إدارة أساسيات وآخرون، غالب، صويص،

 م . ۲۰۱۰والتوزيع

 اإللكترونيةالمصادر 

 

المكتبة الرقميةرابط المكتبة الرقمية   -   

      http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx 

 

 ىأخر

ظام البالك نسخ الكتاب على قرا مضغوط من أجل تطبيق فكرة التعليم االلكتروني ووضعها على ن

 بورد 

 تسجيل المحاضرات على نظام االيكو -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إل((...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 قاعة دراسية

 مختبر لحل الواجبات والتكليفات

 التقنية التجهيزات
 الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر التدريساعضا  هيئة  فاعلية التدريس

 مباشر الطالب فاعلية طرق التقييم للطالب

 مباشر المراجع النظير مدى تحصيل مخرجات التعلم
 إل((مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 . اعتماد التوصيفح

 مجلس القسم جهة االعتماد
 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق اجتماع قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاء تاريخ الجلسة

 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx

